
Edip Yüksel’in MESAJ adlı Kuran çevirisinden 

Müşrikler ile ilgili bazı ayetler ve notlar 

 

 
 

002:008 Halktan öyle kimseler var ki aslında onaylamadıkları halde “ALLAH’a ve ahiret 

gününü onayladık” derler. 

002:009 ALLAH’ı ve müminleri aldatmak isterler. Halbuki kendi kendilerini aldatıyorlar. 

Farkında bile değiller. 

002:010 Kalplerinde hastalık var. ALLAH da hastalıklarını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir 

azabı hak ederler. 

 

003:018 ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; denetçiler ve adaleti 

gözeten ilim sahipleri de… O'ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.1 

 

003:080 Ve size, denetçileri ve peygamberleri rabler (efendiler) edinmenizi de emretmez. Siz 

müslüman olduktan sonra, size hiç inkârı emreder mi?2 

 

038:002 Doğrusu, inkâr edenler kibir ve ayrılık içindedir. 

038:003 Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Feryat ettiler, ancak artık kurtuluş zamanı 

değildi. 

 

004:048 ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan aşağısını dilediğini 

bağışlar. Kim ALLAH’a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur.* 

004:049 Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize 

çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz. 

004:050 Bak, nasıl da yalan yere ALLAH’a iftira ediyorlar. Büyük bir hakaret olarak bu yeter. 

 

004:116 ALLAH kendisine ortak koşulmasını affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise 

dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur. 

 

005:090 Gerçeği onaylayanlar, sarhoş edici maddeler, kumar, putlaştırılmış taş ve türbeler, 

şans oyunları sapkın işi birer pisliktir. Bunlardan sakının ki kurtulasınız.3 

006:013 Geceleyin de gündüzün de barınan her şey O’nundur. O İşitendir, Bilendir. 



006:014 “Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen ALLAH’tan başka 

sahip mi edineyim” de. “Ben, herkesten önce teslim olmakla emredildim” de. Ortak 

koşmayın! 

 

006:023 Onların tek savunması şu olacak: “Rabbimiz ALLAH’a ant olsun ki biz ortak 

koşmadık.” 

006:024 Kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine dikkat et. Uydurdukları şeyler kendilerini 

nasıl da terk etti. 

 

006:056 De: “ALLAH’ın dışında çağırdıklarınıza hizmet etmekten menedildim.” De: “Sizin 

keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam.” 

 

006:082 Gerçeği onaylayanlar ve onaylarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hak 

etmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır.4 

 

006:118 Ayetlerine Gerçeği onaylıyorsanız, üzerinde ALLAH’ın ismi anılanlardan yiyin 

006:119 Size ne oluyor ki, üzerinde ALLAH’ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki 

zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. 

Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Efendin sınırı 

aşanları en iyi bilendir.5 

 

006:148 Ortak koşanlar, “ALLAH dilemeseydi ne biz ne atalarımız ortak koşmaz ve hiçbir 

şeyi de haram etmezdik” diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya 

kadar aynı şekilde yalanlamışlardı. De ki: “Yanınızda bize göstereceğiniz herhangi 

bir bilgi var mı? Siz ancak kuşkulu ve çelişkili rivayetlere (zanna) uyuyorsunuz ve siz 

sadece tahminde bulunuyorsunuz.”6 

 

007:179 İnsanlardan ve cinlerden çok sayıda kişiyi cehenneme mahkûm ettik. Kalpleri var, 

fakat kavrayamazlar; gözleri var, fakat görmezler; kulakları var, fakat işitmezler. 

Onlar, çiftlik hayvanları gibidir, hatta daha da kötü… Ve onlar, olup bitenden 

habersizdirler. 

 

008:035 Onların, Ev’deki salatları hile ve menetmekten başka bir şey değil. İnkârınızdan 

dolayı azabı tadın.7 

 

009:028 Ey gerçeği onaylayanlar, müşrikler pistir; bu yıldan sonra Sınırlanmış Mescide 

yaklaşmasınlar. Yoksulluğa düşmekten korkuyorsanız, (bilin ki) ALLAH dilerse sizi 

kendi lütfuyla zenginleştirecektir. ALLAH Bilendir, Bilgedir. 

 

009:031 Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i ALLAH'ın dışında rabler 

edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya hizmet etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka 

tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.8 

 

010:059 De ki: “ALLAH’ın size indirdiği rızıkların bir kısmını helal, bir kısmını da haram 

ettiğinizi görmez misiniz?“ De ki: “ALLAH mı size izin verdi, yoksa ALLAH’a 

iftira mı ediyorsunuz?” 



010:060 ALLAH adına yalan uyduranlar diriliş gününü düşünmezler mi? ALLAH insanlara 

karşı bol lütuf sahibidir; ancak onların çoğu şükretmez.9 

 

011:113  Zalimlere sakın sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. 

Sizin ALLAH’tan aşağı dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez. 

 

017:022 ALLAH ile birlikte başka tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnız bırakılmış olarak 

oturup kalırsın. 

 

018:015 “Şu halkımız O’ndan başkasını tanrılar edindi. Onların tanrı olduğunu açık bir delille 

kanıtlamaları gerekmez miydi? ALLAH’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim 

olabilir?” 

 

018:032 Onlara iki adamın örneğini ver: Birisine, etrafını hurma ağaçlarıyla çevirip aralarına 

başka ekinler bitirdiğimiz iki üzüm bahçesi vermiştik. 

018:033 Aralarına bir ırmak yerleştirdiğimiz için, her iki bağ da yemişini hiç esirgemeden 

cömertçe vermişti. 

018:034 Artık bir ürüne sahipti! Nitekim, sohbet ettiği arkadaşına, “Ben senden daha 

zenginim ve daha fazla ere sahibim“ dedi. 

018:035 Böylece nefsine zulmederek bağına girdi ve, “Bunun yok olacağını hiç sanmıyorum“ 

dedi. 

018:036 “O anın da geleceğini sanmıyorum. Efendime döndürülürsem de orada daha iyisini 

bulurum.“ 

018:037 Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: “Seni topraktan, ufak bir damladan yaratıp 

seni bir adam biçimine sokan Efendini mi inkâr ediyorsun?“ 

018:038 “Bana gelince… O ALLAH benim Efendimdir, ben Efendime hiçbir şeyi ortak 

koşmam.“ 

018:039 “Bağına girerken, ‘Bu ALLAH’ın bir bağışıdır (maşallah), kuvvet ancak ALLAH 

iledir (la havle vela kuvvete illa billah)’ demen gerekmez miydi? Senden daha az 

para ve çocuğa sahip olduğumu görüyor olabilirsin ama,“ 

018:040 “Efendim, belki senin bahçenden daha iyisini bana verir ve olur ki bahçene gökten bir 

felaket gönderir de kupkuru bir toprağa dönüşür. 

018:041 “Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın.” 

018:042 Derken, ürünü yok edildi. Çardakları üzerine yığılmış olan bağına verdiği emekten 

ötürü matem tutmaya ve “Keşke Efendime ortak koşmasaydım“ demeye başladı.10 

 

019:081 Kendilerine destek olsunlar diye ALLAH'ın yanında tanrılar edindiler.11 

 

022:073 İnsanlar, işte size, dikkatle dinleyeceğiniz bir örnek: ALLAH’ın yanında hizmet 

ettikleriniz, toplansalar dahi bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey 

kapsa onu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de…12 

022:074 Onlar ALLAH’a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür. 

 

023:066 Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz. 

023:067 Ona karşı büyüklük taslıyordunuz, saçmalayarak geceliyordunuz. 

 



024:030 Gerçeği onaylayanlara, gözlerini sakınmalarını (kadınlara gözünü dikip 

bakmamalarını) ve iffetlerini korumalarını bildir. Bu, onlar için daha temiz bir 

davranıştır. Elbette ALLAH yaptıklarından haberdardır.13 

 

025:003 Buna rağmen O'nun yanında, bir şey yaratamayan, kendileri yaratılan, kendilerine 

bile yarar ve zarar veremeyen, öldüremeyen, yaşatamayan ve diriltemeyen bir takım 

tanrılar edindiler.14 

 

026:213 ALLAH ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın. 

 

031:013 Lokman oğluna öğüt verirken şunu demişti: “Sevgili oğlum, ALLAH’a ortak koşma, 

kuşkusuz şirk (Tanrı’ya ortak koşmak) büyük bir zulümdür.” 

 

033:012 İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, “ALLAH’ın ve elçisinin bize 

verdiği söz boş bir hayalden başka bir şey değilmiş!“ diyorlardı.15 

 

033:038 ALLAH’ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel 

yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) 

dır. ALLAH’ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.16 

 

033:066 Yüzleri ateşte çevrildiği gün, “Keşke ALLAH'a itaat etseydik, keşke elçisine itaat 

etseydik” derler. 

033:067 Derler ki, “Rabbimiz, sadatlarımıza/şeyhlerimize ve büyüklerimize uyduk; onlar da 

bizi yoldan saptırdılar.” 

033:068 “Rabbimiz, onlara iki kat ceza ver, onları büyük bir lanetle lanetle.” 

 

034:013 O ne dilerse onun için yaparlardı: Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır 

kazanlar… Ey Davut ailesi, şükür göstergesi olarak çalışın. Kullarımdan pek azı 

şükredicidir.17 

 

036:069 Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir 

Kuran’dır. 

036:070 Dirileri uyarır ve inkârcıları açığa çıkarır.18 

 

038:000 Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle 

038:001 S90; mesajı içeren bu Kuran’a ant olsun. * 

038:004 Onlara, kendilerinden bir uyarıcının gelmesini yadırgadılar. İnkarcılar, “Bu pek 

yalancı bir büyücüdür” dediler, 

038:005 “Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!” 

038:006 Onların liderleri öne fırladılar, “Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Sizden istenen 

sadece budur.” 

038:007 “Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uydurmadır.” 

038:008 “Mesaj, neden aramızdan ona indirildi?” Aslında, onlar mesajımdan kuşku 

içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar. 

 

039:003 Kesinlikle, din sadece ALLAH'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak 

edinenler, “Onlar bizi ALLAH'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara hizmet 



ediyoruz” (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar 

verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez. 

 

039:011 De ki: “Dini yalnız ALLAH’a has kılarak O’na hizmet etmekle emredildim.”19 

039:012 “Ve en ileri derecede Müslüman olmam emredildi.” 

039:013 De ki: “Rabbime karşı gelirsem Büyük Günün azabından korkarım.” 

039:014 De ki: “Dinimi yalnız ALLAH’a has kılarak O’na hizmet ediyorum.” 

039:015 “Siz de O’nun dışında dilediğinize hizmet ediniz.” De ki: “Asıl kaybedenler, ahiret 

gününde kendilerine ve ailelerine kaybettirenlerdir.” Apaçık kayıp budur. 

039:016 Onların üstünde de altlarında da kat kat ateş vardır. ALLAH kullarını böylece uyarır. 

Kullarım, beni sayın. 

039:017 Kim Tağut’a (azgına/küstaha) hizmet etmekten kaçınır ve ALLAH’a yönelirse onlar 

için müjde vardır. Kullarımı müjdele. 

039:018 Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, ALLAH’ın yol 

gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir.20 

 

039:027 Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar. 

039:028 Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar. 

039:029 ALLAH, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek kişiye bağlı olan adamın örneğini 

verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü ALLAH’adır. Ancak çokları 

bilmez. * 

039:030 Sen öleceksin, onlar da ölecekler. 

039:031 Sonra Diriliş Günü, Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız. 

039:032 ALLAH’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan 

daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?21 

 

039:036 ALLAH kuluna yetmez mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. ALLAH kimi 

saptırırsa ona bir yol gösteren bulunmaz. 

039:037 ALLAH’ın yol gösterdiğini de hiç kimse saptıramaz. ALLAH Üstün ve Öç Alan 

değil midir? 

039:038 Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, “ALLAH” diyecekler. De ki: 

“ALLAH’ın dışında hizmet ettiklerinize ne dersiniz? ALLAH benim için bir zarar 

dilese onlar O’nun zararını giderebilir mi? Yahut O benim için bir rahmet dilese onlar 

O’nun rahmetini tutabilir mi? De ki: “ALLAH bana yeter.” Güvenenler O’na 

güvensinler. 

 

039:043 ALLAH’ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Onlar hiçbir şeye sahip değilseler 

ve düşünemiyorlarsa da mı?” 

039:044 De ki: “Tüm şefaat ALLAH’a aittir.” Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Sonra 

O’na döndürüleceksiniz. 

039:045 ALLAH tek başına anıldığı an ahiret gerçeğini onaylamayanların kalpleri huzursuz 

olarak ürker. Fakat O’nun dışındakiler anıldığı zaman hemen yüzleri güler.22 

 

039:053 Onlara bildir: “Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, ALLAH’ın rahmetinden ümit 

kesmeyin. ALLAH tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir.”23 

 



039:065 Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir:0 Ortak koşarsan, tüm yaptıkların 

boşa gider ve kaybedenlerden olursun. 

039:066 Öyleyse yalnız ALLAH’a kul ol ve şükret. 

039:067 ALLAH’ı gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki, diriliş günü, tüm yer O’nun 

avucu içindedir, gökler de O’nun sağ elinde dürülmüştür. O Yücedir ve onların ortak 

koştuklarından çok üstündür. 

 

042:021 Yoksa ALLAH'ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan 

ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı 

verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır.24 

 

042:052 Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahiy ettik. Sen kitap nedir gerçeği onaylama 

nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen 

elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun.25 

 

043:015 Kullarından bazılarını O’na bir pay olarak ayırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir 

nankördür. 

 

046:004 De ki: “ALLAH’ın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerden neyi 

yarattığını bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortaklığı mı var? Bundan önce 

bir kitap veya bir bilimsel belge getirin, doğru sözlü iseniz?” 

046:005 ALLAH’ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremeyen ve hatta 

onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir? 

046:006 Halk toplandığı zaman onlara düşman olacaklardır ve onların kendilerine hizmet 

etmelerine karşı çıkacaklardır. * 

 

046:009 De ki “Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak 

bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.” 

 

053:019 Gördünüz mü (dişi putlarınız olan) Lat ve Uzza’yı? 

053:020 Ve üçüncüleri olan Menat’ı? 

053:021 Erkekler sizin de dişiler O’nun mu? 

053:022 Ne de insafsız bir paylaşma! 

053:023 Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve ALLAH onlar 

için hiçbir delil indirmemiştir. Kendilerine, Efendi’lerinden bir yol gösterici geldiği 

halde, sadece kuruntuları ve fantezileri izliyorlar.26 

 

066:003 Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH 

onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise 

vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, “Bunu sana kim haber verdi?“ diye 

sordu. “Her şeyi Bilen ve her şeyden Haberdar olan bana bildirdi“ diye cevapladı.27 

 

072:021 De ki: “Ben size ne zarar verme ne de sizi doğruya iletme (irşat etme) gücüne 

sahibim.” 

072:022 De ki: “Hiç kimse beni ALLAH’a karşı savunamaz, O’ndan başka sığınak da 

bulamam.” 

  



MESAJ çevrisi NOTLARI 

                                                      

1 003:018 İslam’ın ilk şartı olarak bilinen “Şehadet”, Allah’tan başka tanrı olmadığının itiraf 

edilmesidir. Kuran’da otuz kez geçen “la ilahe illa Allah” ifadesi hiçbir yerde bir 

başka isimle birlikte geçmez. Bu şehadetle yetinmeyip Allah’ın Tekliğini ilan 

ederken, Allah’ı tek başına yeterli görmemek ve isminin yanında herhangi bir ismi 

anmayı gerekli görmek sirk hasta liginin bir belirtisidir. Muhammed peygamberden 

seneler sonra, tüm ilahi dinlerin değişmez ortak sloganı olan şehadete Muhammed 

peygamberin ismini ilave edenler bu davranışlarıyla Kuran’ın birçok ilkesini 

çiğnemişlerdir. Camilerde Tanrı’nın isminin yanına, Muhammed peygamberin ismine 

ek olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin gibi diğer putlaştırılmış 

isimler eklenmiştir. Şiiler ise farklı bir put koleksiyonuna sahip olup camilerini 

onların isimleriyle süslerler. Muhammed peygamberin isminin geçtiği dört ayet var; 

bu ayetleri camiye asmak yanlış mi diye itiraz edenler olabilir. Mescitlerin 

duvarlarına cennetteki hurilerden söz eden tüm ayetleri güzel hatlarla yazıp asmanın 

yahut sadece cehennem ile ilgili ayetleri seçmenin bir zararı mi var? Sadece Isa veya 

Musa ile ilgili ayetleri seçmeye ne demeli? Münafıklarla ilgili ayetler niye olmasın? 

Mescitlerin duvarına tüm Kuran asılırsa bir sorun olmaz. Ama Kuran’dan bazı ayetler 

özellikle seçilince iste orada niyet önemli oluyor. Kuran’dan bazı ayetler seçilecekse, 

sadece Allah’tan sözelden ayetler aşılabilir. Örneğin 39:44-45 veya 39:11-12 

ayetleri… Ayrıca, mescitlerin duvarına ayet aşılacak diye bir kural da yok? Bak 

2:285; 3:64; 39:45; 53:23; 72:18. 

2 003:080  Muhammed peygambere “Allah’ın oğlu” diyemeyenler, yakıştırdıkları sıfatlarla onu 

putlaştırıp müşrik oldular. Örneğin, Kelime-i Saadet’e, yani Tanıklık Söylemine 

Allah’ın isminin yanına onun ismini koydular, namazda onun ismini zikrettiler, ezana 

onun ismini eklediler, peygamberlerin en üstünü olarak nitelediler, şefaat 

hikâyeleriyle ahirette kendilerini Allah’tan kurtaracak biri olarak kabul ettiler, 

doğumundan ölümüne kadar hiçbir günah islemediğini ileri sürdüler, ona yakıştırılan 

yalanları dinlerinin ikinci kaynağı olarak izlediler, kâinatın onun için yaratıldığını 

iddia ettiler. Allah’ın birçok ismini ona da verdiler. Kuran’a göre sirkin ta kendisi 

olan bu inanç ve davranışı sergileyenler müşrik olduklarını kabul etmezler (6:23). 

Kendini heykellere adamak (7:138) şirkin sadece bir türüdür. Allah’ın isminin 

yanında başka isimleri anmaktan hoşlanmak (39:45), din adamlarının Tanrı adına 

koyduğu din kurallarını izlemek (9:31; 42:21, 6:148), peygamberlerin ve evliya 

olduğuna inanılan kimselerin şefaat ve yardımına inanmak (2:48;10:18), 

peygamberlerin hatasız olduğunu ileri sürmek (18:110) gibi tavırlar da şirktir. Müşrik 

kafalar, sapkının hipnozu altında bulunduklarından Kuran’daki apaçık ayetlere 

rağmen kendilerinin hâlâ tek Tanrıcı olduklarını sanırlar (6:23). Bak 18:32-42. 

3 005:090 Ayetteki “ensab” kelimesi, kutsallaştırılan tasları, türbeleri kapsar. Kâbe etrafındaki 

dönüş sayısını belirlemek için konulmuş bulunan, ancak sonradan putlaştırılan siyah 

tas ve Muhammed peygamberin Medine’deki mezarı basta olmak üzere İslam 

dünyasında sayısız taslar ve türbeler birer putperestlik merkezi olmuşlardır. 

4 006:082  Şirk, yani çeşitli biçimlerle Tanrı’ya ortak koşmak, Kuran’da zulüm olarak 

tanımlanmıştır (31:13). Peygamberin kendisine şefaat edeceğine inanmak veya 

türbelerden yardım dilemek, namazlarda Allah’ın isminden başka isimleri zikretmek, 



                                                                                                                                                                            

dinin kaynağı olarak Kuran’a başka kitapları ortak koşmak gibi Kuran’da anlatılan 

putperestlikten sakınmalıyız. 

5 006:118-119 Kuran’ı detaylı ve tamam kabul etmeyerek ona Hadis ve fıkıh kitaplarını ortak 

koşanların en önemli özelliklerinden birisi de Allah’ın haram etmediklerini haram 

etmeleridir. Nitekim 6:112 ayetiyle başlatılan tartışma, bu konuda verilen bir örnekle 

6:155 ayetine kadar devam eder. Mezhepçiler, ayetlerin muhataplarının 15 yüzyıl 

önce yasamış ölüler olduğunu iddia ederek söz konusu ayetleri geçersiz kılmak 

isterler. Oysa Kuran, dirileri uyarmak için gelmiştir (36:70). 

6 006:148 Hadis ve Sünnet kitaplarını Tanrı’nın kelamına ortak koşanlar Tanrı’dan başka 

hüküm kaynakları oluşturarak, Tanrı’nın haram etmediği Birçok hayvansal gıdayı 

yasaklamışlardır. Kendilerinden önceki müşrikler gibi bu iddialarını Tanrı’ya mal 

etmektedirler. Kuran’da çizilen müşrik/putperest portresi evrensel bir portredir. Bak: 

6:22-24; 16:35; 10:59,60. 

7 008:035  Kuran, oruç ve zekât gibi salatın da İbrahim Peygamberden itibaren başladığını ve 

ondan sonraki tüm peygamberlerin ve izleyicilerinin salat kıldığını bildirir (21:73). 

Mekkeli inkârcılar hiçbir vakit müşrik olduklarını itiraf etmediler. Aksine İbrahim’in 

yolunu izlediklerini ileri sürüyorlardı. Evliyalarının kendilerine şefaat edeceğine 

inandıkları ve Tanrı’nın ismini tek başına anmaktan hoşlanmadıkları için Kuran 

tarafından müşrik olarak mahkûm edildiler. Muhammed peygamberi ve din 

adamlarını putlaştıranlar, Mekke müşrikleriyle aralarında fark oluşturmak için onların 

da salatı gözettiğini bildiren bu ayetin anlamını saptırmışlardır. Lütfen 107. sureye ve 

9:54 ayetine bakınız. (Bu ayetin geleneksel çevirisi üzerindeki tartışma için “Kuran 

Çevirilerindeki Hatalar“ adlı kitabıma bakabilirsiniz.) 

8 009:031 Din sadece Allah’ındır (98:5). Falanın filanın fetvalarını din edinmek sirktir. Ayrıca 

bak: 42:21. 

9 010:059-60 Tanrı’nın yasaklamadığını yasaklayıp onu Tanrı’ya yakıştırmak sirktir. Kuran’a 

göre bunu yapan din adamları ve onları izleyenler Tanrı’nın bas düşmanlarıdır. 

Örneğin; son zamanlara kadar mollalar, Iran halkına pulsuz balıkları yemeyi haram 

etmişlerdi. Türkiye’deki bazı din adamları da ıstakoz, midye, yengeç, karides dâhil 

birçok besin maddesini haram kılarak bu yalanlarını elçisi yoluyla Tanrı’ya 

yakıştırıyorlar. Bak: 6:145-155. 

10 018:032-42 Kuran, halkın Tanrı’dan ayrı olarak ilahlaştırdığı Birçok değişik tanrı örnekleri 

verir. Örneğin çocuklar (7:90), din liderleri ve bilginleri (9:31), mal ve mülk (18:42), 

ölmüş evliya ve peygamberler (16:20,21; 35:14; 46:5,6), ego (25:43, 45:23). Sapkın, 

sirke bulaştırmak için ilk is olarak, yanlış veya eksik bir sirk tamimini kabul ettirerek 

öz eleştiri sistemini imha eder. Nitekim müşrikler, kendilerinin müşrik olduğunu 

kabul etmezler (6:23). Bak 19:81. 

11 019:081  Kendini heykellere adamak (7:138) sirkin sadece bir türüdür. Allah’ın isminin 

yanında başka isimleri anmaktan hoşlanmak (39:45), din adamlarının Tanrı adına 

koyduğu din kurallarını izlemek (9:31; 42:21, 6:148), peygamberlerin ve evliya 

olduğuna inanılan kimselerin şefaat ve yardımına inanmak (2:48;10:18), 

peygamberlerin hatasız olduğunu ileri sürmek (18:110) gibi tavırlar da şirktir. Müşrik 



                                                                                                                                                                            

kafalar, sapkının hipnozu altında bulunduklarından Kuran’daki apaçık ayetlere 

rağmen kendilerinin hâlâ tek Tanrıcı olduklarını sanırlar (6:23). Bak 18:32-42. 

12 021:073  Kuran’ın indirildiği dönemde tüm dini görevler, bazı tahrifatlara birlikte İbrahim’den 

geldiği biçimiyle biliniyordu. Mekke müşrikleri, oruç, namaz, zekât ve hacdan 

habersiz insanlar değildi. Bak 2:128; 16:123; 22:78. 

13 024:030-31 Gerçeği onaylayan erkek ve kadınlar karşı cinsi tahrik etmeyici bir biçimde 

giyinmeye özen göstermeliler. Gerçeği onaylayan bir kadın, elbisesini bacaklarından 

aşağı indirmeli (33:59) ve göğsünü örtmeli. Tanrı, bu konuda özellikle esnek bir ifade 

kullanarak, katı bir ölçü koymayarak, kültüre, zamana ve iklime göre değişebilen; 

ancak temel prensip olarak, cinsel tacize yol açmamayı hedefleyen bir öğüt 

vermektedir. Bu öğüdü dinlemeyen kadınların ne zorla örtülmesi, ne devletçe 

cezalandırılması öğütlenmiştir ne de örtünmedikleri için onların cehennemi 

dolduracağı bildirilmiştir. Affedilmeyecek en büyük suç olan şirk çamuru içinde 

kaşlarına kadar gömülmüş tamamı erkek din adamlarının kadınların giyimi 

konusunda kılı kırk yarmaları ve Orta Çağ rahibelerinin giysilerini kutsamaları, 

onların cinsel ve psikolojik problemleriyle ilişkili olabilir mi? Kadınların örtünmesini 

öğütleyen ayetler kadınları azgın erkeklerin tacizinden korumayı amaçlar. Eteklerini 

ne kadar uzatacaklarına, göğüslerini kapatıp kapatmayacaklarına kadınların kendisi 

karar verecektir; erkekler değil. Gerçeği onaylayan bir kadına, kendisinin ve 

toplumun huzuru için öğüt vermek ayrı, o kadını zorla çuvala sokmaya çalışmak ayrı. 

Hele söz konusu öğüdü inanmayan kadınlara da dayatmak haddi aşmaktır. Kuşkusuz, 

inançlarından dolayı başlarını örten veya çarşaf giyen kadınların örtülerini zorla 

açmaya çalışan laik yobazların da şeriatçı yobazlardan pek farkı yok. Örtü konusuna 

kafayı takıp akıllarını örtmüş olanlar maalesef 7:26 ayetiyle de ayılmıyorlar. 31’inci 

ayette “alımlı” olarak çevirdiğim “ziynet” kelimesi bağlamda ve diğer ayetlerde 

incelendiğinde “memeler” olduğu anlaşılıyor. Memeler cinsellik bağlamında alımlıdır 

ve bu yüzden örtülmesi anlamlıdır. Ancak annelik bağlamında ise farklı bir 

fonksiyona sahiptir. Nitekim, çocuk emzirirken evdeki yakın akrabalar tarafından 

görebilirler. Memeler, ayaklar yere vurulurken dikkatleri çekebilir. Bundan dolayı, 

buradaki “ziynet” kelimesinin süs eşyası olarak anlaşılması makul değildir. Bak 

33:55. 

14 025:003  Tanrı’ya ortak koşulanların büyük çoğunluğu ölmüş peygamberler, evliyalar, mezhep 

imamları, devlet adamları ve kahramanlardan oluşmaktadır. Müşriklerin yasayan 

liderleri, genelde ölmüş kahramanların şöhretlerini istismar ederek cahil halkın 

üzerinde güç ve otorite sahibi olurlar. Putlaştırılmış kahramanların kabirlerini ve 

mezarlarını ziyaret merkezine çevirmek, müşriklerin ortak özelliğidir. 

15 033:012  Peygamberin sahabesi (arkadaşı) olan herkesi kutsayan bir görüş egemendir Sünni 

literatürde. Sünni kaynaklar, sahabeyi, “müslüman olarak Peygamberle görüşmüş 

kişi“ diye tanımlar. “Sahabelerim yıldızlar gibidir; hangisini izleseniz doğru yolu 

bulursunuz“ gibi nice uydurma Hadislere kanan bir şair “sahabenin atının burnundaki 

toz“ kadar bile olmadığını yazmıştı bir zamanlar. Halbuki sahabelerin içinde birçok 

sahtekâr ve münafık da vardı. Peygamber bunların bir kısmını zorluk anında tanıdıysa 

da bunların isimleri ilan edilmedi. Nitekim Muhammed Peygamberin vefatından kısa 

süre sonra, Kuran’ın mesajını terk eden cahiliye dönemi hastalıklarını hortlatan, 



                                                                                                                                                                            

kabilecilik ve liderlik ihtiraslarıyla müminleri boğazlayan partilerin ön saflarında 

binlerce sahabe vardı. Münafık sahabelerin uydurduğu Hadisleri “sahih“ diye 

yutturabilmek için tüm sahabeleri kutsayıcı Hadisler uyduruldu. Halbuki inkârcılar 

dâhil, Peygamberin tüm çağdaşları “sahabe“ olarak tanımlanır Kuran’da (34:46; 53:2; 

81:22). Kuran’ı dinleyen mi var? 

16 033:038  Kuran, “Hadis“ (söz) kelimesini Tanrı’nın sözlerinden farklı sözler için kullandığında 

genellikle kötü bir anlamda kullanır (12:111; 31:6; 33:53; 45:6; 52:34; 66:3). 

Peygambere yakıştırılan yalanların “Hadis ve Sünnet“ adıyla anılacağını önceden 

bilen Tanrı “Sünnet“ (yasa) kelimesini de sürekli “Tanrı’nın Sünneti“ olarak 

kullanmıştır (33:38,62; 35:43; 40:85; 48:23). Tanrı’nın Sünnetine karşı 

putlaştırdıkları Muhammed peygamberin Sünnetini uyduranlar, 35:43’te sözü edilen 

Sünnete mahkum olacaklardır. İşin daha da ilginci, Hadis ve Sünnet’in yanında 

uydurulan üçüncü öğreti olan İcma (toplu karar) kelimesi de Allah hariç kimin için 

kullanılmışsa olumsuz bir anlamla mahkum edilir (20:60; 70:18; 104:2; 3:173; 3:157; 

10:58; 43:32; 26:38; 12:15; 10:71; 20:64; 17:88; 22:73; 54:45; 28:78; 7:48; 26:39; 

26:56; 54:44…). Tüm bunlar bir rastlantı mı? Bak 39:18; 66:3. 

17 034:013  Bir peygamber ve devlet başkanı olan Süleyman aynı zamanda sanatı takdir eden 

birisiydi. Kâbe’nin yanındaki Hajerül Esved denilen siyah taşa tapan, türbeleri 

ibadethanelere çeviren, ölülerden şefaat medet uman Hadisçi Sünnetçi din 

adamlarının sanat amacıyla yapılmış heykellere alerji duymaları ilginç bir tavırdır. 

18 036:070  Kuran’ın dirileri uyarmak için indirilmiş olduğunu bildiren biricik ayetin yer aldığı 

Ya Sin suresinin, özellikle ölülere okunan bir sure olarak tanınması gariptir. 

Uydurma Hadisleri izleyen “diriler“, Tanrı’nın inadına, bu ayetleri işitmeyen ölülere 

okumaktadırlar. Anlamadıkları ve inanmadıkları bir kitabı, kendilerini işitmeyen 

ölülere okuyanlar dünyanın en anlamsız işini yaptıkları gibi bundan para bile 

kazanabilmektedirler! Bu, Guinness rekorlar kitabına “dünyanın en garip işleri“ 

arasında listeye girmeli. 

19 039:011-14 İslam dininin biricik kaynağı olan Kuran’ı terkeden Müslümanlar, dini Yalnız 

Tanrı’ya özgüleyeceklerine, onu, tanrı + peygamber + sahabe + tabiin + mezhep 

müçtehitleri + mezhepte müçtehitler + eski alimler + ve daha sonra gelen 

alimciklerden ve şeyhlerden oluşan bir anonim şirketin ortaya koyduğu bir beşerî din 

haline dönüştürdüler. Bak 7:29; 16:52; 39:2,14; 40:14,65; 98:5 

20 039:018  Kuran’ı terk edenlerin Muhammed peygamberden sonra Hadis, Sünnet, icma diye 

adlandırdıkları kaynakları Kuran’a eş koşacaklarını bilen Tanrı, bu üç kelimeye, 

Tanrı ve Kuran için kullanılmaları dışında sürekli olarak olumsuz anlam yükler. 

Farklı sözleri dinlememizi öğütleyen bu ayet, ilginçtir ki, “Hadis“ değil “kavl“ 

kelimesi kullanmıştır. Hadisleri ortak koşanlara istismar edecekleri bir örnek 

vermemek için! Bak 33:38; 66:3. 

21 039:032 Sadece Allah’a kul olan bir kişiyle, evliya, sahabeler, mezhep imamları, müçtehitler, 

alimler, şeyhler, Hadis kitapları, mezhep kitapları gibi çelişen ortaklara tabi olan bir 

kişi bir olur mu? 

22 039:045  “Müslümanların“ büyük bir çoğunluğu, 3:18 ayetinde bildirilen şehadete rağmen, 

şehadete Muhammed peygamberin ismini eklemekte ısrar etmektedirler. Bu ölçüt, 



                                                                                                                                                                            

Allah’ın ismini yalnız olarak anmaktan hoşlanmayan ve illa da Muhammed 

peygamberin veya bir başkasının ismini eklemek isteyenlerin aslında ahirete 

inanmadıklarını açığa vurmaktadır. Bak 3:18, 17:46. 

23 039:053  Tanrı’ya şirk koşmak, “günah“ (zanb)tan farklı bir kategoridedir; o bağışlanmayan 

bir suçtur. Tanrı’dan başkasına kulluk söz konusu olmayacağına göre bu ayetteki 

“kullarım” ifadesindeki iyelik zamiri problem oluşturmakta. Ancak Arap edebiyatı 

zamirlerin aniden değişmesine açıktır; hatta bu değişim belagatta “iltifat” sanatı diye 

bilinir. Bak 4:48,116; 39:10. 

24 042:021  Günümüz “Müslümanlarının” bildiği ve uygulamaya çalıştığı İslam, yüzyıllar boyu, 

din adamlarının uydurdukları kurallarla öylesine bozulmuştur ki Muhammid 

peygamberin bildirdiği İslam diniyle ilgisi kalmamıştır. “Ulema” geçinen din 

adamları, o kadar çok şeriatlar, haramlar, çarşaflar, peçeler, gıdasal yasaklar, sakallar, 

sarıklar, istincalar, istibralar, misvaklar, sağ ayaklar, sol ayaklar, Hadisler, Sünnetler, 

şefaatler, hazretler, efendiler, kerametler, melanetler, evliyalar, şerifler, seyyitler, 

hırka-i şerifler, kıl-ı şerifler, takiyyeler, takkeler, tespihler, tekkeler, mezhepler, 

tarikatlar, şatahatlar, muskalar, istihareler, hülleler, hileler, türbeler, nafileler, 

mekruhlar, menduplar, sevaplar, müstehaplar, fetvalar ve palavralar uydurmuşlardır 

ki İslam dinini yaşanması felaket getiren bir şirk dinine çevirmişlerdir. Müslüman 

halkların dünyanın bu kadar gerisinde kalmalarının en önemli sorumluları bu müşrik 

din adamları ve onları kullanan politikacılardır. Tanrı bu durumu düzeltmek ve 

mesajını hurafe ve bidatlerden arındırmak için “büyüklerden biri” diye nitelediği 

mesajı gönderdi bize (74:30-35). Bak 9:31; 33:67. 

25 042:052  Bak 17:85; 15:29. Muhammed peygamber dâhil hiçbir insan kimseye kurtuluş için 

kılavuzluk edemez (28:56) ancak, her mümin Tanrı tarafından belirlenen “doğru 

yola“ kılavuzluk edebilir. Bir başka deyişle, dini ve hidayeti belirleyen Tanrı olup, 

bize düşen onun tebliğidir. Muhammed peygamberi ayrı bir hidayet kaynağı haline 

getirmek şirktir. Bak 6:112-114; 39:11. 

26 053:019-23 Mekke müşrikleri, soyut bir putperestlik anlayışına sahiptiler. İbrahim döneminde 

yaygın olan heykellere tapma biçimindeki putperestlik İbrahim’in mücadelesi 

sonucunda biçim değiştirmek zorunda kaldı. İbrahim’in yolunu izlediklerini sanan 

Mekke müşrikleri, Tanrı’ya yakın sandıkları denetçilerin ve ölmüş evliyaların 

isimlerini şefaat amacıyla anıyorlar (39:3) ve kendilerini tektanrıcı sanıyorlardı (6:23; 

16:35). Muhammed peygamberden sonra, peygamberle birlikte birçok arkadaşını ve 

“evliyaları” putlaştıran ve şefaatleri için onların isimlerini anan müşrikler, 

kendileriyle Mekke müşrikleri arasındaki benzerliği kaldırmak için onların heykellere 

taptıklarını uydurdular. Ne var ki hayalî heykellerin biçimi konusunda ihtilafa 

düştüler. Kuran’a göre Mekke müşrikleri İbrahim’in kurduğu Mescid ’de namaz 

killiyor, hac ediyor, oruç tutuyorlardı (8:35; 9:19,45,54; 2:199). 

27 066:003  Peygamberle ilişkili olarak “Hadis” (söz) kelimesi iki kez kullanılır. Biri burada 

diğeri ise, 33:53 ayetindedir. Burada, Peygamberden işitilen Hadisin başkalarına 

yayılması eleştiriliyor, 33:53 ayetinde ise, Hadislerin dinlenilmesi eleştiriliyor. 

Geleceği bilen Allah, Hadis, Sünnet ve Icma denilen üçlemeyi Kuran’a sirk kosanlar 

her yönüyle mahkûm etmektedir. Bak 33:38; 45:6. 



                                                                                                                                                                            

 


